
Szkolenie „Bezpieczeństwo informacji” 
Adresaci 

Osoby kluczowe w organizacji, członkowie zarządów, najwyższe kierownictwo. Szkolenie ma 
charakter zamknięty i dedykowane jest potrzebom konkretnego podmiotu. 

Cele szkolenia 
Oferowane szkolenie „Bezpieczeństwo informacji” jest unikalną odpowiedzią na 
zapotrzebowanie rynkowe. Treści prezentowane są przez trenerów reprezentujących odmienne 
doświadczenia i perspektywę dzięki czemu możliwe jest holistyczne ujęcie tematu.  

Szkolenie będzie koncentrowało się na praktycznych aspektach ochrony informacji                             
i dokumentów, w szczególności w trakcie prowadzonych rozmów handlowych podroży 
zagranicznych bądź pobytu w hotelu. 

Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje dokumentów podlegających ochronie prawnej, zasady 
odpowiedzialności osobistej za naruszenie ochrony poszczególnych typów dokumentów, jak 
również praktyczne sposoby przeciwdziałania ryzyku ujawnienia treści posiadanych informacji. 

Praktyczne aspekty ochrony informacji odnosić się będą do ochrony danych wrażliwych 
przetwarzanych w różnych formach, na nośnikach tradycyjnych oraz elektronicznych. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak działać w nowoczesnym ekosystemie informatycznym, 
zyskają świadomość istnienia socjotechnik oraz zagrożeń z tym związanych, poznają zasady 
naruszenia ochrony danych i sposoby zapobiegania im. Przedstawione zostaną również „case 
studies” incydentów bezpieczeństwa, które wpływały na stopień ochrony przetwarzanych 
danych wrażliwych. 

Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi analizy 
informacji w ujęciu kontrwywiadu biznesowego, jak również elementami komunikacji           
i negocjacji. 

Czas szkolenia: 6 godzin. 

Liczebność grupy: maksymalnie 10 osób.  

Cena: 10 000,00 PLN + 23% VAT (plus ewentualne koszty transportu oraz zakwaterowania                         
w przypadku szkoleń realizowanych poza woj. mazowieckim).  

Informacja o trenerach  
Trenerzy uzupełniają się wiedzą i praktyką. Z jednej strony treści są przedstawiane                                
z perspektywy osoby zorientowanej na zdobywanie i gromadzenie informacji, z drugiej 
zapewniona jest perspektywa doświadczonego analityka potrafiącego usystematyzować                     
i prezentować je w szerszym kontekście.  

Szkolenie prowadzą trenerzy, przez wiele lat związani z bezpieczeństwem organizacji, instytucji 
państwowych i międzynarodowych korporacji. Doświadczenie prowadzących szkolenie odnosi 
się do różnych obszarów budowania bezpieczeństwa państwa, w tym realizacji projektów 
zorientowanych na gromadzenie i analizę informacji w ściśle regulowanym otoczeniu prawnym.  

Wiedza i doświadczenie pozwalają im prawidłowo identyfikować zagrożenia oraz proponować 
adekwatne, uzasadnione biznesowo i organizacyjnie rozwiązania w różnych domenach 
bezpieczeństwa organizacji. Wyróżniają się przy tym skutecznym podejściem w zakresie 
wzmacniania odporności instytucji poprzez zarządzanie obszarami szczególnie narażonymi na 
ryzyko operacyjne, teleinformatyczne, informacyjne, prawne i fizyczne.  

Aktualne obszary zainteresowania trenerów to budowanie i wdrażanie efektywnych polityk 
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, ochrona informacji i danych osobowych oraz 
kontrwywiad gospodarczy. Trenerzy dysponują ekspercką wiedzę dotyczącą polskich                            
i międzynarodowych norm, standardów oraz stosowanych dobrych praktyk w zakresie 



zarządzania różnymi zakresami bezpieczeństwa oraz jakością i efektywnością operacyjną. 
Prowadzą audyty bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, m.in. w zakresie zarządzania 
informacją i przeciwdziałania potencjalnym stratom zarówno finansowym jak i wizerunkowym.       
W obszarze ich zainteresowań i praktyki znajdują się także zagadnienia związane                                         
z OSINT/OPSEC, czyli równoważeniem się metod zdobywania i gromadzenia informacji ze 
źródeł powszechnie dostępnych. 


